
 

  
Välkommen till vårmötet 2019! 

 
Oktoberteatern, mitt i Södertälje. 

Oktoberteatern och Länsteatrarna i Sverige hälsar länsteatrarnas 
styrelseordförande, vice ordförande, vd, scenkonstchefer och konstnärliga 
ledare välkomna till vårmöte på Oktoberteatern i Södertälje 27-29 mars. Temat 
för mötet är "Länsteatrarna i Sverige". Vi fokuserar på Länsteatrarna i Sverige 
som förening, diskuterar vilka frågor vi ska driva framöver och på vilket sätt vi 
ska arbeta för att stärka Sveriges länsteatrars ställning, villkor och 
förutsättningar. Vi får besök av kulturminister Amanda Lind och vi ser verkligen 
fram emot att prata med henne om länsteatrarnas situation!  

Läs mer 

 

Ordförande Åsa Kratz har ordet 

 
Åsa Kratz, foto Erik Unnerdal 

"- Nu ska jag, om bara några dagar, lämna över stafettpinnen till en ny 
ordförande och en delvis nyvald styrelse. Jag har valt det själv, men känner 
ändå ett visst vemod. Jag älskar verkligen denna organisation och brinner för 
att fortsätta flytta fram positionerna för konsten och kulturen som en omistlig 
del av vårt samhällsbygge, men med delvis förändrade uppdrag inom Region 
Sörmland kommer jag inte hinna ta det stora ansvar som ett ordförandeskap i 
denna faktiskt kräver, då ska man lämna vidare till nya krafter.” 

Läs Åsas sista krönika som Länsteatrarna i Sveriges ordförande här. 

Länsteatrarna på 
Scenkonstbiennalen 

 
Foto Lia Jacobi 

2019 års Scenkonstbiennal äger 
rum i Sundsvall och Härnösand 
den 14-19 maj och värd är 
Scenkonst Västernorrland. 
Länsteatrarna finns självklart på 
plats! Läs om våra 
programpunkter och 
föreställningar här. 

 

Senaste nytt från Folk 
och Kultur 

 

Dags att summera Folk och 
Kultur 2019!  Direkt efter 
konventet i februari lät 
arrangörerna skicka ut en 
utvärdering. I projektledare 
Linde Sjöstedts senaste rapport 
om Folk och Kultur kan du läsa 
ett axplock av svaren! 

Läs mer 

 

Kulturanalys 2019 
pekar på urholkning av 
anslag 

http://www.lansteatrarna.se/nyheter/valkommen-till-varmote-27-29-mars-pa-oktoberteatern/
http://www.lansteatrarna.se/ordforanden-har-ordet/ordforanden-har-ordet-13/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/lansteatrarna-pa-scenkonstbiennalen-3/
http://www.lansteatrarna.se/folk-och-kultur/senaste-nytt-fran-folk-och-kultur-8/
http://www.lansteatrarna.se/
http://www.lansteatrarna.se/ordforanden-har-ordet/ordforande-asa-kratz-har-ordet/
http://www.lansteatrarna.se/folk-och-kultur/senaste-nytt-fran-folk-och-kultur-4/


 

Musikaler lockar stor publik  

 
Sweeney Todd på Dalateatern, foto Per Eriksson 

Dalateatern sätter upp Sweeney Todd i ett samarbete med Dalasinfoniettan och 
inte en ledig stol finns att uppbringa. Östgötateatern spelar musikalen Rocky 
Horror Show för fulla salonger på Stora Teatern i Linköping. På Smålands Musik 
och Teater lockade On the town en stor publik under hela hösten 2018 och där 
visar ny statistik att av förstagångsbesökarna som kommer för att se en musikal 
återvänder så många som en fjärdedel för att se något annat på repertoaren. 

Läs mer 

 

En världspremiär i Örebro 

 
100 sånger på Örebro länsteater, foto Kicki Nilsson - ICON Photography 

I helgen var det världspremiär för 100 sånger på Örebro länsteater. Pjäsen är 
skriven direkt för Örebro länsteater av den uppmärksammande och hyllade 
tyske dramatikern Roland Schimmelpfennig, en av Europas främsta 
samtidsskildrare. Vi kontaktade regissören Sara Giese för att få veta mer!  

Läs mer 

 

Dimen Abdulla - ny dramaturg på 
Regionteater Väst  

 

Myndigheten för Kulturanalys 
har lämnat sin årliga rapport 
”Kulturanalys 2019”. 
Länsteatrarna i Sverige 
välkomnar rapporten som 
kommer vara ett underlag i 
organisationens diskussioner 
med politiker framöver.  

Läs mer 

 

Åsa Edgren - ny 
konstnärlig ledare för 
dans på Smot  

 
Foto Lars Kroon 

- En skarp visionär med stort 
internationellt kontaktnät och 
över 20 års erfarenhet inom 
svensk dans. Vi är glada att ta 
emot Åsa Edgren som ny 
konstnärlig ledare för dansen på 
Kulturhuset Spira! hälsar 
Smålands Musik och Teater.  

Läs mer 

 

Dans om identitet och 
tillhörighet 

http://www.lansteatrarna.se/nyheter/musikaler-lockar-stor-publik/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/urpremiar-for-pjas-av-schimmelpfennig-pa-orebro-lansteater/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/kulturanalys-2019-pekar-pa-urholkning-av-anslag/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/asa-edgren-ny-konstnarlig-ledare-for-dans-pa-smot/


 
Foto Sacharias Källdén 

Dimen Abdulla är en av landets mest anlitade dramatiker, med en rad hyllade 
uppsättningar bakom sig. Från och med nu och fyra år framåt är hon även 
dramaturg på Regionteater Väst i Uddevalla. 

- Jag känner mig utmanad och jag är redo för de nya upplevelser och 
erfarenheter som väntar. Och jag hoppas att mina insikter och erfarenheter som 
konstnär och dramatiker kommer berika Regionteater Väst med ny blick och nya 
perspektiv, hälsar Dimen.  

Läs mer 

 

Ensam är inte stark i Fyra spänn City 

 
Fyra spänn City, Teater Västernorrland, foto Lia Jacobi 

I Fyra spänn City samlas alla som inte har råd att bo i den vanliga staden. Varje 
invånare får fyra kronor per dag att leva på. Problemet är bara att alla varor i 
den enda butiken kostar just fyra spänn styck. Föreställningen som riktar sig till 
alla över 9 år har premiär den 26 mars på Teater Västernorrland. Fyra spänn 
City har tagits fram tillsammans med klass 5 på Hellbergsskolan i Sundsvall som 
ett led i Teater Västernorrlands nya arbetssätt Kreativa Klasser. Vi passade på 
att ställa några frågor till regissören Kristoffer Berglund! 

- Jag och dramatikern Alma Lindé visste att vi ville jobba med humor och 
träffade därför en årskurs fem vid flera tillfällen, säger Kristoffer. - Det är så 
underbart att se deras stolthet över att ha varit med från början.  

Läs mer 

 

Fokus på Oktoberteatern 

 
Foto Lia Jacobi 

För Norrdans skapar den norska 
koreografen Simone Grøtte just 
nu verket Märgben, en 
dansföreställning om identitet 
och tillhörighet för alla från nio 
år, där hela Norrdans ensemble 
medverkar. Vi undrade vad 
titeln betydde och ställde några 
frågor till Simone. 

Läs mer 

 

Karl Seldahl - ny 
konstnärlig ledare på 
Estrad Norr  

 

- Karl Seldahls erfarenhet av 
barn- och ungdomsteater 
kommer att vara en stor tillgång 
för  Estrad Norr liksom hans 
engagemang för 
Jämtland/Härjedalen och de 
möjligheter, men även 
utmaningar, teatern möter i vår 
region, skriver Estrad Norr på sin 
hemsida. 

Läs mer 

 

Vi flyttar! 

http://www.lansteatrarna.se/nyheter/dimen-abdulla-ny-dramaturg-pa-regionteater-vast/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/ensam-ar-inte-stark-i-fyra-spann-city/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/dans-om-identitet-och-tillhorighet/
http://www.lansteatrarna.se/nyheter/karl-seldahl-ny-konstnarlig-ledare-pa-estrad-norr-teater/


 
Ninne Olsson, konstnärlig ledare på Oktoberteatern, foto Olof Näslund 

27-29 mars 2019 äger Länsteatrarnas vårmöte rum på Oktoberteatern i 
Södertälje. Och vad passar väl bättre än att rikta strålkastarljuset mot 
Länsteatrarnas allra senaste medlem, Oktoberteatern i Södertälje! 

Läs mer om teaterns verksamhet och repertoar under rubriken FOKUS PÅ på vår 
hemsida här. 

 

 

Länsteatrarna i Sverige, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm 
 

 

Den 1 april flyttar Länsteatrarna 
i Sveriges kansli från 
Kaplansbacken 2 till Birger 
Jarlsgatan 39 i Stockholm.  

Vi hyr in oss i Svensk Scenkonsts 
lokaler. Vi tror och hoppas att 
detta kommer att innebära goda 
samarbeten i gemensamma 
frågor framöver! 

 

Följ oss på Facebook 
Missa inte senaste nytt! Följ oss 
på Facebook så vet du vad som 
händer! 

 

Besök gärna vår 
hemsida 
På vår hemsida hittar du allt du 
behöver veta! 

www.lansteatrarna.se  

 

Har du några frågor? 
Kontakta gärna Michael  på 
Länsteatrarnas kansli så hjälper 
han dig vidare. 

Michael Johansson 

Assistent Länsteatrarna i Sverige 
+46 70 234 04 89 

 

 

 

http://www.lansteatrarna.se/medlemmar/fokus-pa/
https://www.facebook.com/lansteatrarna
http://gantrack3.com/t/l/3145452/4_MDQ3Njc3NjQzODE=/
mailto:michael.johansson@lansteatrarna.se
http://www.lansteatrarna.se/
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